
Шановний читачу! 

Продовжуємо знайомити тебе з 

лауреатами Всеукраїнської літературної 

премії імені Тодося Осьмачки. У 2019 році 

ним став Микола Слюсаревський з 

поетичною збіркою «Під дахом милосердя». 

Микола Миколайович Слюсаре-

вський - кандидат психологічних наук, 

член-кореспондент НАПН України, 

директор Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України. 

Народився 2 січня 1949 року у 

селі Гельмязів Золотоніського району на 

Черкащині. 

У 1974 році закінчив факультет 

журналістики Київського державного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 У 1971—1972 рр., ще навчаючись в 

університеті, розпочав професійну 

журналістську діяльність на посаді 

літературного працівника відділу робітничої 

молоді редакції газети «Молодь України». 

Після закінчення університету 

продовжував працювати в тій же редакції 

кореспондентом, виконувачем обов'язків 

завідувача відділу пропаганди та агітації, 

завідувачем відділу науки та інформації 

(1974—1979). 

Наукову роботу розпочав у НДІ 

психології УРСР (нині Інститут психології 

ім. Г. С. Костюка НАПН України), де з 1979 

по 1994 рік пройшов шлях від молодшого 

наукового співробітника до завідувача 

відділу психології управління. Захистив 

кандидатську дисертацію за темою 

«Психологічні умови формування 

позитивного ставлення працюючої молоді до 

політичного навчання» (1987). 

У 1994 р. зініціював створення і був 

призначений директором Інституту соціа-

льної та політичної психології НАПН 

України (до 14.10.1996 р. — Науково-

практичний центр політичної психології 

АПН України), який очолює донині.  

У науковому доробку Миколи 

Миколайовича понад 100 друкованих праць, 

зокрема 6 книг. 

Свої перші вірші Слюсаревський 

друкував ще у 60-70-х роках у журналах 

"Дніпро" й "Ранок", газеті "Літературна 

Україна". Підготовлену до друку першу 

збірку радянське видавництво "Молодь" 

відхилило як таку, що "не відповідає ні 

ідеологічним, ні естетичним критеріям 

радянської літератури". Настав довгий 

період літературного мовчання. 

Дебютна поетична збірка "Не 

втративши лиця" вийшла друком у 2015 

році. До неї увійшли поезії, написані 

протягом останнього десятиліття. 

У 2016 році побачила світ збірка 

віршів «Під дахом милосердя», до якої 

увійшла поема «Лижня». 

 До пропонованого списку, що має 

рекомендаційний характер, увійшли книги 

та статті Миколи Слюсаревського, матеріали 

про його життя і творчість із фондів 

обласної бібліотеки для юнацтва імені 

Василя Симоненка та Інтернет-джерела. 
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